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Divendres, 1 de juliol de 2016  

FITXA DE PRAXIS 
 
Nom del centre educatiu 

 

 
Adreça postal del centre (carrer, nº, localitat, codi postal i població) 

 

 
Adreça electrònica i telèfon del centre  

____________________________________________Tel. ___________________________ 
 

 
Aquest apartat està destinat a descriure les pràctiques innovadores de forma breu. 

Títol i breu descripció de la praxis  

 

 

Assenyala amb una X una o vàries opcions d'etiqueta per la vostra praxis. 
CENTRE 

 Crear espais de reflexió i debat permanents i estables 

 Construir programes d’autoavaluació participatius, del propi centre. 

 Vetllar per espais de trobada informals 

 Preveure plans d’acollida, que incloguin l’acompanyament i el reconeixement de tothom. 

 Promoure lideratges compartits 

 Flexibilitzar horaris i calendari 

 Flexibilitat agrupaments d'alumnat 

 Mantenir una actitud reivindicativa i, si cal, insubmisa respecte l’exterior. 

 Organitzar el centre d’acord amb el seu projecte i assumir la responsabilitat de les decisions 
que es prenen. 

 Impulsar plans de relació amb l'entorn. 

 Acollir altres escoles a visitar el projecte i visitar i intercanviar experiències amb altres 
centres . Fomentar la xarxa d'escoles. 

 
AULA 

 Implicar l’alumnat en les diferents responsabilitats i en la presa de decisions i gestió del 
currículum. 

 Diversificar i flexibilitzar els materials curriculars. Els materials han de permetre la descoberta, 
generar coneixement real i partir dels coneixements de cada infant per crear-ne de nous. 

 Mantenir la rellevància del diàleg com a punt de partida. 

 Assumir el paper de les emocions en l’aprenentatge. 

 Diversificar i flexibilitzar horaris, activitats i agrupaments d’infants i joves. Organització 
cooperativa. 

 

 



CURRÍCULUM 
 Personalitzar l’aprenentatge. Construir pensament a partir de les idees prèvies i personals. 

 Promoure un aprenentatge social i globalitzat, amb metodologies participatives i vivenciades 
(projectes, APS) que permetin la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

 Avaluar i co avaluar com a part del procés d'aprenentatge. 

 Integrar els aprenentatges que es fan dins i fora de l’àmbit escolar. 

 Dialogar permanentment amb les famílies. 

 

PROFESSORAT 
 Formar-se en el centre a l'entorn del creixement personal, per ajudar a conèixer-se 

personalment i a comunicar-se . 

 Participar activament en la gestió de l'escola. 

 Acollir, formar i acompanyar al professorat novell. 

 Acollir alumnat de pràctiques 

 Participar en recerques compartides amb la universitat. 

 

FAMÍLIES 
  Formacions compartides amb les famílies. 

 Deures col·laboratius, com a mitjà de comunicació, agendes, notes informatives, Blog, 
entrevistes... 

 Enquesta de satisfacció a final de curs. 

 Assemblees i reunions, no exclusivament informatives sinó col·laboratives,.. 

 Definició dels drets i deures de cadascuna de les parts. 

 Informació a les famílies en el moment de l’entrada a l’escola de totes les formes de 
participació. 

 Formació dels pares voluntaris en la manera de treballar en l’escola i de relacionar-se amb 
l’infant. 

 Integració cultural i lingüística: Bossa de famílies traductores, Grups de conversa en català, 
Treball d’acollida per part dels delegats/es d’aula... 

  AMPAS proactives, motivadores de canvi i sensibilitzadores de la societat. 

 

ALTRES 

En el cas d'haver seleccionat "ALTRES" en l'apartat anterior explica breument de què es 
tracta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

*En cas de tenir fotos/vídeos o l'enllaç al vostre web de les mateixes, envieu-nos un correu 
amb l'assumpte praxis escoles i el nom de la vostra escola a: coord.esc012@gmail.com i ho 
inclourem a la fitxa de la vostra escola. 
 
Totes les fitxes enviades seran publicades al web: www.fmrp.cat a l'apartat de l'Àmbit del 0-12.  

 
Podeu omplir la fitxa online al web www.fmrp.cat 
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